
MODUL - PLUS

Sistema de produção de AQS 
semi-instantânea de alta 

performance com capacidade 
de produção 10.000l/h a 60°C 

e acumulação até 1150 litros

Ideal para ginásios, hotéis, 
escolas e qualquer instalação 

onde existam picos no 
consumo de água quente

Reduz o volume de água 
acumulada, tanto em insta-

lações novas como em 
existentes

TERMO CONDENSADOR

Unidade de recuperação do 
calor sensível e latente de 

gases de exaustão

Potência unitária até 3200 kW

Instalação fácil e económica 
com caldeiras existentes, 

permitindo reduzir a tempera-
tura dos gases de exaustão 
dos 300 ºC até aos 50 ºC, 

produzindo um aumento de 
eficiência e reduzindo o 

consumo de gás / gasóleo

In activity since 1936, this Liechtenstein based globally orient-
ed company has over one thousand employees, developing 
pioneering solutions in the area of heating technology.
Its equipments achieve low environmental impact through 
optimum energy efficiency ensuring
the best technical solutions in heating systems and DHW 
production.

ULTRAGAS

Caldeira de condensação a 
gás pioneira em alta eficiência 
e em tecnologia de baixo NOx

Potência até 2000 kW

Rendimento máximo de 
109,9%

C O MPA C TG A S

ediada no Liechtenstein e em actividade desde 
1936, a Hoval é uma empresa global com mais de 
mil colaboradores, pioneira no desenvolvimento 
de tecnologia de aquecimento.

Os seus equipamentos apresentam características de 
elevada eficiência energética e baixo impacto ambiental, 
garantindo as melhores soluções técnicas em sistemas 
de aqueci mento e produção de AQS.

AQUECIMENTO
HEATING

Caldeira a gás de dimensões reduzidas

Potência até 2800 kW

Rendimento até 97,4%

Telf.: (+351) 214 253 840/41  l  email.: infor@efcis.pt  l  www.efcis.pt

grupo 
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